Tezeu și Minotaurul
de Florin Bican
mitul
Regele insulei Creta era Minos si domnea împreună cu soția lui, Pasifae. Zeii s-au suparat
pe rege si ca pedeapsa au facut-o pe sotia sa, să se îndragostească de un taur fermecat.
Din iubirea lor s-a nascut Minotaur, o fiinta înspăimântătoare.
Regele a vrut sa scape de el, pentru că monstrul era prea puternic. Au construit un labirint
si Minotaur a fost inchis acolo. Învins in lupta de Minos,
Regele Atenei, Egeu era obligat sa daruiasca sapte baieti si sapte fete Minotaurului in
fiecare an.
Fiul regelui Atenei, Tezeu a spus ca nu o să-i mai dea nici o fata si nici un baiat si s-a
oferit sa ucida Minotaurul. Inainte de a pleca, Tezeu ii spune tatalui sau ca la intoarce va
ridica panzele albe daca va avea succes. Ajuns in Creta, Tezeu se indrăgostește de
Ariadna, fiul regelui Minos.
Ariadna îi dă lui Tezeu un ghem de sfoara sa-l desire in urma lor ca sa poată găsi drumul
inapoi din labirint. Tezeu îl ucide pe Minotaur dar la intoarcerea in Atena uită să ridice
pânzele albe.
Egeu a vazut panzele negre ale corabiei si cuprins de disperare se arunca in apele mării.
De atunci Marea Egee ii poarta numele.
Textul studiat (din manual)
In aceasta legenda este vorba despre, Minos care a fost pedepsit de zei, ca sotia sa,
Pasifae sa se îndrăgostească de un taur. Din iubirea lor s-a născut Minotaurul. O creatura
cu cap de taur si cu corp de om.
Minos știind de pricină, a discutat cu Dedal, iar acesta i-a spus sa construiască cu labirint
si sa il închidă pe Minotaur acolo.
După ce au construit labirintul, Egeu regele Atenei era nevoit să-i plătească lui Minos
tribut in fiecare an, sapte fete si sapte băieți pentru a hrăni bestia.
Tezeu, fiul lui Egeu, a observat ce se intampla si a decis sa salveze tinerii atenieni,
spunandu-i tatălui sau că dacă se va întoarce viu, va schimba pânzele carabiei in alb.
Ajungând acolo, Ariadna fiica regelui s-a îndrăgostit pe loc de el si i-a dat un fir de lână
spunându-i că daca se va întoarce, sa o ia de nevastă.
Acesta a acceptat.
L-a învins pe monstru. Nimeni nu știe sigur cum l-a omorât, mulți cred intr-un fel, alții in
alt fel.
Tezeu a scufundat toate navele din flota Cretei pentru a nu fi urmărit.
Tezeu si Ariadna, au făcut un popas pe insula Naxos si cand sa plece, acesta a uitat-o pe
Ariadna. Trezindu-se, si-a dat seama ce făcuse, dar zeul Dionysos s-a îndrăgostit pe loc
de ea si a luat-o de soție.
Tezeu, supărat pe ce făcuse, a uitat sa schimbe pânzele carabiei, iar Egeu nevăzând nimic,
s-a omorât aruncandu-se în valurile tulburate ale marii.
De atunci Marea Egee ii poarta numele.
Devenind rege, Tezeu a continuat să călătorească prin lume.

